عوامل مؤثر بر ظرفیت مالیاتي در کشورهای منطقه منا با تأکید بر حکمراني خوب

چکیده
مالیاتها و نهادها به شیوه هاي مختلف ،ارتباط تنگاتنگي با هم دارند و عملکرد مالیااتي واو  ،باه چیايي بای

ا

تحلیل اقتصادي نیا دارد .براي این کار به نهادهایي نیا داریم که مجموعهاي ا شرایط و بسترهاي سیاسي ،فرهنگي،
اقتصادي را براي بهبود عملکرد مالیاتي فراهم کنند .کیفیت حکمراني ا جمله مالكهاي تعیاینکنناده کیفیات محایط
نهادي و بالطبع ا عوامل تأثیرگذار بر عملکرد مالیاتي است .در این مقاله ،با بهکاارگیري رو
بررسي تأثیر شاوصهاي حکمراني وو

بر ظرفیت مالیاتي بهعنوان معیاري ا سنج

دادههااي ترکیباي باه

عملکرد سیساتم مالیااتي ،در

کشورهاي منطقه منا (واورمیانه و شمال آفریقا) طي دوره ماني  1996 -2012پرداوته شده است .نتاای تخماینهاا
حاکي ا این است که شاوص حکمراني وو  ،درجه با بودن تجارت ،درجه پولي شادن ،میايان بادهي واارجي،
رشد جمعیت و درآمدهاي رانتي با یک سال وقفه ،اثر مثبت و لگاریتم تولید ناوالص داولي ،اثر منفاي و معنايداري
بر ظرفیت مالیاتي دارند .ا شاوصهاي حکمراني وو

نیي شاوصهاي ثبات سیاسي ،کیفیت قاوانین و مقاررات و

کنترل فساد ،معنيدار و داراي عالمت مثبت ميباشند و دیگر شااوصهاا ا معنايداري ال م برواوردار نیساتند و ا
میان آنها ،کیفیت قوانین و مقررات بیشترین نق

و تأثیر را بر ظرفیت مالیاتي دارد.

واژههاي کلیدي :ظرفیت مالیاتي ،حکمراني وو  ،منطقه منا ،دادههاي ترکیبي
طبقهبندي

D73, H71, C23 :JEL

مقدمه
با نگاهي به شاوصهاي اقتصادي در کشورهاي مختلف ،تفاوتهاي یادي در عملکرد اقتصاادي کشاورها مشااهده
ميشود .این تفاوتهاي گسترده در عملکرد اقتصادي کشورها ،توجه بسیاري ا اقتصاددانان و سیاساتگاذاران را در
دهههاي اویر به وود جلب کرده است .لذا توضیح چگونگي برو این اوتالف عملکردهاا و نیاي ارا اه راهکارهاایي
براي کاه

آنها ،ا اساسيترین مباحث مورد توجه محققان و سیاستگذاران طي سالهاي متمادي بوده است.

در این راستا استرلي و لوین )2003( 1به بررسي سه دیدگاه مهم ارا هشده در مینه عوامل مؤثر بر عملکرد اقتصاادي
کشورها پرداوتهاند .گروه نخست ،نظریه هایي هستند که تفاوت عملکرد اقتصادي کشورها را به عوامل جغرافیاایي و
موهبتهاي طبیعي نسبت مي دهند .گروه دوم ا نظریههاي بر نق

تجارت بینکشوري تأکید دارند و دیادگاه ساوم،

کیفیت نهادها 2را عامل اصلي اوتالف عملکرد اقتصادي کشورها ميدانند .نتای تحقیق آنها نشان ميدهد که کیفیات
نهادي در بین این سه عامل ،بیشترین تأثیر را بر عملکرد اقتصادي دارد و تأییدکننده این مطلب است که محیط نهادي
که ا حقوق مالکیت محافظت کند و اجراي قراردادها را تضمین ،و سرمایه گذاري ،کارآفریني و ولق مشروع ثاروت
را تشویق نماید و موجب ارج نهادن به قانون و پایبندي به مقررات در سطوح مختلف جامعه شود ،اصليترین عاملي
است که منجر به عملکرد مطلو

اقتصادي و اجتماعي ميشود.

دولتها ا جمله مهمترین عوامال تعیاین کنناده کیفیات محایط نهاادي هساتند .تاأمین عادالت اجتمااعي و اجاراي
سیاست هاي با تو یع درآمدها ،درون ا کردن آثار وارجي مثبت و منفي و حرکت بهسمت سطح بهیناه اجتمااعي در
تولید و مصرف کاالها و ودمات ،تولید کاالهاي عمومي موردنیاا باراي توساعه ،اعام ا

یرسااوتهااي فیيیکاي

همچون راهها و سدها و یرساوتهاي نرمافياري ،همچون قوانین و مقررات کارآمد ،ارتقاي دان

عماومي ،تساریع

در فرایند انباشت سرمایه انساني ،و مبار ه با انحصارات ا جمله کارکردهاي متعارف دولت در ادبیات اقتصادي است.
عالوهبر این موارد ،کمک دولتها به گستر

و تثبیت مردمساالري و بروورداري مردم ا حقوق سیاسي و اجتماعي

و همچنین حفظ حقوق مالکیت آحاد اقتصادي جامعه ا دیگر کارکردهااي دولات در تعیاین کیفیات محایط نهاادي
است .با توجه به افيای

نق

دولتها در اقتصاد کشورها طي سالهاي اویر ،کیفیت حکمراناي دولاتهاا ،اهمیات

فيایندهاي یافته است.
انجام این وظایف دشوار که به عهده دولت گذاشته شده است مستليم تحمل مخارج سنگیني است که براي تأمین این
مخارج ،دولت به ناچار باید منابع درآمد کافي دراوتیار داشته باشد ،که عمدهترین آنها درآمدهاي مالیاتي هستند .نق
درآمدهاي مالیاتي در بسیاري ا کشورها در مقایسه با سایر منابع درآمدي ا اهمیت بیشاتري برواوردار اسات و در
مقایسه با سایر منابع ا ایجاد آثار نامطلو

اقتصادي به میيان قابلتوجهي ميکاهد .بر ایان اساا  ،آگااهي ا میايان

درآمدهاي مالیااتي قابالدریافات ا مناابع مختلاف مالیااتي ،عاالوهبار تخصایص بهیناه مناابع ،دولات را در انجاام
برنامهریيي هاي دقیق مالي کمک و میيان مشارکت مردم را در تأمین مالي هيینههااي عماومي دولات باهطاور دقیاق
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 .2منظور ا کیفیت نهادها ،میيان توانایي آنها در ایجاد انگیيه براي انجاام رفتارهااي مطلاو
سیاسي است.

اقتصاادي ،اجتمااعي و

مشخص مي کند .در این مقاله میيان اثرگذاري کیفیت حکمراني بر ظرفیت مالیاتي و همچنین این موضوع که ا میاان
شاوصهاي حکمراني وو  ،کدام یک ضریب تأثیر بیشتري بر ظرفیات مالیااتي دارد ،ماورد بحاث و بررساي قارار
ميگیرد.
بر این اسا  ،مقاله حاضر در پن بخ
آن با حکمراني وو

تنظیم شده است :بخ

اوتصاص داده شده است .بخ

دوم به بررسي مباني نظري ظرفیت مالیاتي و ارتبااط

سوم به مروري بار مطالعاات پیشاین مايپاردا د .در بخا

چهارم تصریح الگو و متغیرهاي مدل ارا ه شده است و بخ

پنجم شامل نتای تجربي اسات .در بخا

پایااني نیاي

نتیجهگیري و توصیههاي سیاستي با استفاده ا نتای تجربي ارا ه شده است.
 .1مباني نظري
ظرفیت مالیاتي ،مقدار مالیاتي است که با توجه به پایه مالیاتي و گرد

مالي فعالیتهااي اقتصاادي ،باهطاور باالقوه

امکان دریافت آن در هر دوره وجود دارد (پژویان .)86 :1386 ،اگر در یک دوره ،اوذ مالیات بی
باشد ،باعث کاه

ا ظرفیت مالیاتي

درآمد مالیاتي در سالهاي آتي وواهد شد و اگر کمتر ا ظرفیت بالقوه باشد ،دولت براي رسایدن

به اهداف اقتصادي وود با مشکالت مالي مواجه ميشود (مهرگان .)5 :1383 ،ا نظر عملي ظرفیات مالیااتي ،مقادار
مالیاتي است که مي توان براساا

عوامال تأثیرگاذار بار نسابت مالیااتي باهطاور باالقوه دریافات کارد (قطمیاري و

اسالملو یان.)169 :1387 ،
عوامل مؤثر بر ظرفیت مالیاتي به دو دسته تقسیم ميشوند (برد .)2002 ،3نخست ،متغیرهاي طرف عرضه کاه شاامل
متغیرهایي نظیر درآمد سرانه ،سهم ار

افيوده بخ

کشاور ي ،تورم ،و شااوص باا باودن اقتصااد هساتند و در

اغلب مطالعات سنتي مورد استفاده قرار ميگیرند .دوم ،متغیرهاي طرف تقاضا که نق

نهادهاي اجتمااعي را توضایح

مي دهند و انگیيه ذاتي شهروندان در پرداوت مالیات و میيان اعتقاد مردم به بهرهگیري ا مناافع پرداوات مالیاات را
داراي اهمیت ميداند .مهمترین متغیرهاي طرف تقاضا شامل متغیرهاي حکمراني وو  ،4سرمایههاي اجتماعي ،ناوع
جامعه به پرداوت مالیات ،توسعه سیاسي و فرهنگي جامعه ،اوالق مالیاتي ،اقتصاد ساایهاي ،فارار مالیااتي ،و

نگر

نابرابري تو یع درآمد هستند که در بروي ا مطالعات انجامشده در سطح بینالمللي این متغیرهاا در هنگاام محاسابه
ظرفیت بالقوه مالیات ،مورد توجه قرار گرفتهاند (بارد و دیگاران2005 ،5؛ باناک جهااني2008 ،6؛ گوپتاا2007 ،7؛ و
داوودي و گریگوریان .) 2007 ،8آنها با افيودن این متغیرها به مدل و ا مجموع این برآوردها نتیجه گرفتند که اگرچه
متغیرهاي طرف عرضه هنو هم معنا دارند ،اما متغیرهاي طرف تقاضا هم مهم هساتند و حتاي ا لحااق مقاداري ا
اهمیت بیشتري برووردارند.
ا مطرح کردن هرگونه تحلیل نظري درباره ارتباط میان حکمراني وو

پی
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و عملکرد مالیاتي باید قادر به سانج

کیفیت حکمراني باشیم .بنابراین مسئله اصلي ،دستیابي به شاوصها و معیارهاي کمي مناسب براي محاسابه کیفیات
حکمراني است؛ بهگونه اي که بتوان با استفاده ا آن به بررسي نحوه اثرگذاري مؤلفههاي حکمراني بر عملکرد مالیاتي
پرداوت .در پاسخ به این نیا  ،سا مانهاي متعدد بینالمللي با برشمردن ویژگيهاي متناوع باراي کیفیات حکمراناي
اقدام به ارا ه شاوصهایي کردهاند که ما در این مطالعه ا میان شاوصهاي موجود ،روي ش
وو

شااوص حکمراناي

که توسط بانک جهاني گردآوري شده است ،متمرکي شدهایم .در ادامه آثار شاوصهاي حکمراناي واو

بار

ظرفیت مالیاتي بررسي شده است.
 .1-1حق اظهارنظر و پاسخگویي9
دموکراسي ،حقوق مدني و آ اديهاي سیاسي ا جمله عوامل آگاهيبخشي هستند که وواستههاي ماردم ا دولات را
شکل ميدهند و موجب شفافیت اقتصادي و اجتماعي ميشوند .آ ادي بیان مینهسا مشارکت افراد مايشاود و ایان
مشارکت عاملي براي مشروعیت بخشیدن به سا مان ها و نهادها ،رضایت بیشتر افراد و بهبود کیفیت ندگي است .در
و قدرت ال م براي نقد سیاستهاي اقتصادي نادرست دولت و مقابلاه باا

چنین شرایطي صاحبان کسبوکار ا بین

تغییرات نابجا در قوانین برووردار هستند .حاال آنکاه در صاورت نباود ساا وکارهاي نظاارتي ،شافافیت قاوانین و
ميیابد .این امر هيینههااي کسابوکاار را افايای

سیاستهاي دولت کاه
کسبوکار و موجب کاه
کاه

داده و ا ایان رهگاذر ،ماانع توساعه

فعالیتهاي اقتصادي ميشود که بهنوبه وود منجر به کاه

پایههاي مالیااتي و درنتیجاه

ظرفیت مالیاتي وواهد شد .در جوامعي که شهروندان ا آ اديهاي مدني بیشاتري برووردارناد ،حکوماتهاا

نسبت به تأمین نیا هاي اولیه مردم پاسخگوتر هستند ،یرا آنها سیاساتهاایي را انتخاا
سرمایه انساني را افيای

وواهناد کارد کاه انباشات

ميدهد .ارتقاي سرمایه انساني ا یکسو با سطوح باالتر تولید در ارتبااط اسات و ا ساوي

دیگر ،تقاضا براي دموکراسي را افيای

ميدهد ،که این وود موجب پاسخگوتر شدن حکومتهاا در کنتارل مناابع و

هيینهها مي شود (سامتي و همکاران .)192 :1390 ،بنابراین شفافیت و پاسخگویي بایستي در بهباود مالیااتهاا ماؤثر
باشند.
 .1-2ثبات سیاسي و عدم وشونت10
ا دیگر عوامل ارتقادهنده حکمراني وو

در یک کشاور ،ثباات سیاساي اسات .نباودن وشاونت سیاساي ،جادال

بینالمللي ،عدم وقوع جنگ و آشفتگي هاي اجتماعي ا عوامل مؤثر بر ایجاد ثبات سیاسي هستند .بيثباتي سیاسي در
یک کشور مانع ایجاد نهادهاي پشتیبانيکننده ا امور مالي مانند حمایت ا سرمایهگذار ميشود که این نااتواني منجار
به کاه

سرمایه گذاري داولي و وارجي و درنتیجه کاه

موجب کاه

پایه هاي مالیاتي و درنهایت کاه

تولید ناوالص ملي و درآماد ملاي مايشاود و ایان امار

درآمدهاي مالیاتي وواهد شد .بيثباتي سیاسي عالوهبر اینکه باعث

ميشود که نهادهاي ضروري براي سیاستهاي کالن شکل نگیرند ،سبب کاه
کاه

فعالیتهاي اقتصادي بهنوبه وود باعث کاه

 .1-3کارایي و اثربخشي دولت11
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ظرفیت مالیاتي ميشود.

فعالیتهااي اقتصاادي شاده و ایان

منظور ا اثربخشي دولت ،توانایي آن در تدوین و اجراي سیاستهاي صحیح اسات .دولات کارآماد باا نهاادساا ي
مناسب ،توسعه را بهسمت جلو هدایت ميکند ،حقوق مالکیت را پا

داشته و مانع فعالیت افيوناهواواران ساودجو

وواهد شد و با تنظیم قوانین و مقررات مناسب ،هيینه مبادله بین افراد را کاه

ميدهد (سامتي و همکااران:1390 ،

 .)193در این شرایط ،فعالیتهاي دولت ،نتایجي را در پي وواهد داشت که نیا هاي جامعاه را بارآورده مايساا د و
دولت ا منابع محدود در اوتیار وود ،بیشترین استفاده را ميبرد .همچنین کارایي و اثربخشي دولت موجاب کااه
هيینههاي اداره امور عمومي و کیفیت باالتر ودمات دولتي ،بهبود کسبوکار و آ ادي اقتصاادي و درنتیجاه افايای
میيان اعتماد شهروندان به دولت ميشود که دراینصورت دامنه فعالیتهاي اقتصادي افيای

یافته و منجر به افايای

ظرفیت مالیاتي وواهد شد.
 .1-4کیفیت قوانین و مقررات12
قوانین و مقررات مطلو

و کارآمد یکي ا مهمترین نهادهایي است که ميتواند بر عملکارد اقتصاادي جواماع تاأثیر

بگذارد .قوانین و مقررات اوتالل ا در مسیر راهاندا ي یک کسب وکار به اشکالي چون مجو ها و موافقاتناماههااي
دولتي دستوپاگیر ،قوانین و مقررات ناظر بر فعالیت بنگاه هاي وصوصي چون قانون کار ،محدودیتهاي تجااري و
بار مالیاتي باال ،هيینه اولیه طرحهاي سرمایهگذاري را افيای

ميدهد که اگر این هيینهها به اندا ه کاافي بااال باشاد،

کارآفرینان عقالیي ممکن است ا سرمایهگذاري صرفنظر کنند .سادهسا ي نظام مالیاتي بهدلیل تاأثیر آن بار افايای
اثربخشي و کارایي دستگاه مالیاتي ميتواند بسیاري ا مشکالت یادشده را برطرف کند و قادر است تأثیر بسايایي بار
کاه

فرار مالیاتي داشته باشد ،یرا پیچیدگي قوانین براي مؤدیان مالیاتي ،دشواريهایي ایجاد ميکناد کاه ایان امار

عالوهبر افيای
کاه

هيینههاي تمکین ،احتمال برو فساد را نیي افيای

ميیابد و منجر به کاه

ميدهد؛ درنتیجاه حجام فعالیاتهااي اقتصاادي

ظرفیت مالیاتي وواهد شد.

 .1-5حاکمیت قانون13
اعتماد مردم به قوانین ،قابلیت پی بیني دساتگاه قضاایي ،و احتماال موفقیات در شاکایتهاا علیاه دولات ا جملاه
شاوص حاکمیت قانون هستند .براسا

مؤلفههاي سنج

تعریف بانک جهاني ،حاکمیات قاانون باهدنباال محادود

کردن قدرت دولت و محافظت ا حقوق شهروندان در مقابل سوءاستفاده یاا اساتفاده وودسارانه دولات ا قادرت
است (بانک جهاني .)102 :1997 ،تضمین حقوق مالکیت و حسن اجراي قراردادهاا ،کلیادي باراي هادایت صاحیح
منابع بهسوي سرمایهگذاريهاي مولد و جلوگیري ا هدر رفتن آن در فعالیتهاي افيونهجویانه است و نااتواني یاک
جامعه در فراهم کردن سا وکارهایي براي تضمین قراردادها به شیوهاي کارا و کامهيیناه ،یکاي ا مهامتارین دالیال
رکودهاي تاریخي و همینطور توسعهنیافتگيهاي کشورهاي جهاان ساوم اسات (ناور  .)1995 ،هنگااميکاه ایان
احتمال وجود دارد که شریک تجاري افراد (که ممکن است دولت نیي باشد) ا قراردادها پیروي نکناد ،میايان وطار
افيای

مي یابد و گستر

بهطور محسوسي کاه
 .1-6کنترل فساد14
12

. Regulatory quality
13

. Rule of law

تولید کمتر وواهد شد که این عوامل ،ظرفیت مالیاتي را ا طریق کاه
ميدهند.

پایههااي مالیااتي

تعریف سا مان شفافیت بینالملل 15ا فساد عبارت است ا « :سوءاستفاده ا قدرت عمومي به نفع منافع وصوصاي.
براي مثال پرداوت رشوه به مقامات دولتي ،باج گیري در تدارکات عمومي یا اوتال
جذابیتهاي اقتصاد را براي سرمایهگذاران داولي و وارجي کاه

اموال عماومي» .وجاود فسااد،

داده و بنگاههاي دولتي را بهسامت فعالیاتهااي

غیررسمي که عمدتاً با پرداوت کمتر مالیات به دولت همراه است ،سوق ميدهد .بناابراین کنتارل فسااد در عملکارد
دولت در سطح ورد و کالن ،فرار مالیاتي را کاه

ميدهد و ا این طریق توانایي دولت براي باال باردن درآمادهاي

مالیاتي به روشي کارآمد و معتدل را بیشتر ميکند (تنيي .)1997 ،16ا سوي دیگر ،فساد موجب افيای
مالي دولت ،سوق دادن استعدادها به فعالیتهاي غیرتولیادي ،کااه
با دهي سرمایهگذاريهاي بخ

کسري مالي

باا دهي یرسااوتهااي اقتصاادي و کااه

وصوصي ميشود که نتیجاه آن در بلندمادت باهصاورت رشاد اقتصاادي کمتار و

درآمدهاي مالیاتي کمتر ظاهر ميشود (تنيي.)5 :1997 ،
 .2مروري بر مطالعات تجربي
تنيي و داودي )2000( 17با استفاده ا دادههاي آماري  90کشور طي سالهاي ( )1980 -1997به بررساي اثار فسااد
بر درآمدهاي مالیاتي و غیرمالیاتي با کاربرد دادههاي تلفیقي پرداوتهاند .نتای بهدستآمده بیانگر این مطلب است کاه
فساد اثر منفي و معناداري بر درآمد مالیاتي دارد و این نتیجه شامل درآمد غیرمالیاتي نميشود .همچنین اثر منفي فساد
بر مالیاتهاي مستقیم نسبت به مالیاتهاي غیرمستقیم بیشتر است.
ایمام و جاکو  )2007( 18با استفاده ا رو

دادههاي تابلویي براسا

سیساتم گشاتاور تعمایمیافتاه ) (GMMو باا

بهکارگیري شاوص فساد مؤسسه راهنماي ریسک بینالملل ) (ICRGبه بررسي اثر فساد بر درآمدهاي مالیااتي دولات
در  12کشور واورمیانه طي دوره ( )1990-2003پرداوته اند .نتای این مطالعه بیانگر آن است که مالیاات بار درآماد
اشخاص و مالیات بر مشاغل آ اد ،نسبت به سایر مالیاتها بیشتر تحت تأثیر آثار منفي فساد قرار دارند.
برد و همکاران )2008( 19با استفاده ا دادههاي تابلویي طي سالهااي  1990-1999باه بررساي رابطاه باین تاال
مالیاتي و متغیرهاي فساد اداري و پاسخ گویي دولت در دو گروه ا کشورهاي درحالتوسعه و کشاورهاي باا درآماد
سرانه باال پرداوتهاند .نتای این مطالعه نشان ميدهد بهغیر ا عوامل طارف عرضاه ،متغیرهااي تأثیرگاذار بار طارف
تقاضاي اقتصاد ،نظیر فساد اداري و پاسخگویي دولت ،ا عوامل تعیینکننده کوشا

مالیااتي محساو

مايشاوند و

گواه این مطلب است که کشورهاي با درآمد باال ا طریق بهبود ساوتار حکمراني ،سهم درآمدهاي مالیاتي باه تولیاد
ناوالص داولي را افيای

دادهاند.

لي و دیگران )2012( 20در مقالهاي با عنوان «ظرفیت مالیاتي و تال
ظرفیت مشمول مالیات و تال

مالیاتي» باه بررساي مفهاوم و بارآورد تجرباي

مالیاتي کشورها پرداوتهاند .آنها یک نمونه  110کشوري ا کشورهاي توسعهیافتاه و
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درحالتوسعه را در طول سالهاي  1994تا  2009با استفاده ا تجيیهوتحلیال رگرسایون و باا تمرکاي بار متغیرهااي
احتمالي تعیین کننده مالیات مورد بررسي قرار دادند و به این نتیجه رسیدند که کشورهایي با سطح باالتر درآمد ،نار
کمتر رشد جمعیت ،تجارت با تر ،ار

افيوده کمتر بخا

کشااور ي در  GDPو نهادهااي باکیفیاتتار ،قاادر باه

جمعآوري درآمدهاي مالیاتي بیشتري هستند.
رضایي ( )1389در مطالعهاي با عنوان «اثرفساد مالي بر درآمدهاي مالیاتي در کشورهاي منتخاب درحاالتوساعه» باه
بررسي اثر فساد مالي بر درآمدهاي مالیاتي دولت در  27کشاور درحاالتوساعه طاي دوره مااني ( )2002-2006باا
استفاده ا تکنیک داده هاي تابلویي پرداوته است .نتای این مطالعه نشان ميدهد که بین شاوصهاي کنتارل فسااد و
نسبت درآمدهاي مالیاتي به تولید ناوالص داولي ،رابطهاي مثبت و معنادار وجود دارد .عالوهبر این ،اثر دو شااوص
افيوده بخ

بر نسبت ار

کشاور ي به تولید ناوالص داولي و نسبت ار

افيوده بخ

صنعت و وادمات باه

تولید ناوالص داولي ،منفي است و رابطه بین فساد و درجه با بودن اقتصاد مثبت ميباشد.
کریمي و دیگران ( )1390در پژوهشي با عنوان «اثر فساد مالي بر درآمدهاي مالیاتي» به بررسي اثر فساد بر درآمدهاي
مالیاتي بهصورت سهمي ا تولید ناوالص داولي پرداوتهاند .باه ایان منظاور باا اساتفاده ا اقتصادسانجي دادههااي
تابلویي ،اثر شاوصهاي درك فساد و کنترل فساد بر درآمدهاي مالیاتي دولت در  27کشاور منتخاب درحاالتوساعه
بررسي شده است .نتای بهدست آمده ا برآورد الگوها نشان داد که بین شاوص درك فساد و شاوص کنترل فساد ،با
درآمدهاي مالیاتي ،رابطه مثبت و معنيداري وجود دارد؛ به این معنا که با افيای
سطح فساد) سهم نسبي درآمدهاي مالیاتي به تولید ناوالص داولي افيای
افيوده بخ

شاوصهااي فسااد ماالي (کااه

مايیاباد .همچناین ضاریب ساهم ار

کشاور ي ،صنعت و ودمات ،منفي و ضریب درجه با بودن اقتصاد و تولید سرانه ،مثبت است.

صادقي ( )1391در پژوهشي با عنوان «بررسي تأثیر شاوص کنتارل فسااد اداري و اثربخشاي دولات بار درآمادهاي
مالیاتي»  ،به بررسي تأثیر شاوص کنترل فساد اداري و کیفیت دولت بر نسبت مالیات در کشورهاي باا درآماد سارانه
متوسط و باال طي سالهاي  1990-2009پرداوته است .براي این منظور ا رهیافت دادههاي تاابلویي پویاا در قالاب
تخمین ننده گشتاور تعمیم یافته استفاده شده است .نتای حاصل ا تخمین مدل ،داللت بر تاأثیر مساتقیم و معنايدار
شاوص کنترل فساد اداري و اثربخشي دولت بر نسبت مالیاتها در این گروه ا کشورها داشته است .عالوهبار ایان،
تأثیر س ایر متغیرهاي توضیحي همانند درآمد سرانه ،درجه با بودن اقتصاد و سهم ار
انتظار بوده ،بهگونهاي که متغیرهاي درآمد سرانه ،درجه با بودن اقتصاد ،سهم ار

افيوده بخ
افايوده بخا

صنعت مطاابق
صانعت و نار

تورم ،تأثیر مثبتي بر نسبت مالیات به تولید داشتهاند.
 .3الگو
اقتصاددانان معموالً ا نسبت مالیات به

GDP

براي ار یابي عملکرد مالیاتي کشورها استفاده مايکنناد .درواقاع نسابت

مالیات پی بینيشده ،عملکرد متوسط مالیاتي را نشان ميدهد که بهعنوان ظرفیت مالیاتي تلقاي مايشاود .اساتفاده ا
چنین نسبتي ،براي مقایسه عملکرد یا روند مالیاتي کشورهایي که داراي ساوتار اقتصادي و درآمدي یکساني هساتند،
ابيار بسیار مناسبي است (ماسگریو .)1987 ،21ساده بودن و ارا ه تصویري کلي و جامع ا روندهاي جهاني دریافات
مالیات ،ا ميیتهاي این رو
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محسو

ميشود .بااین وجود ،باید به این نکته توجه داشت که استفاده ا ایان رو

براي بررسي و مقایسه اثربخشي سیاستهاي دریافت مالیات در کشورهاي مختلف با گاروههااي درآمادي متفااوت،
ممکن است تصویري غیرواقعي ا واقعیت را نشان دهد .دلیال ایان امار نیاي باه تفااوت در سااوتارهاي اقتصاادي،
ترتیبات نهادي و روندهاي جمعیتي نسبت داده ميشود (پرست.)31 :1979 ،22
با توجه به اینکه نسبت مالیات به  GDPمعیاري جهاني براي سنج

عملکرد نظام مالیااتي اسات ،ا ایانرو در مقالاه

حاضر ا نسبت مالیاتي بهعنوان یکي ا شاوصهاي ظرفیت مالیاتي استفاده ميشود.
با توجه به ادبیات موضوع و مطالعات تجربي انجامشده ،مدل انتخابي براي بررسي ارتبااط باین شااوص حکمراناي
وو

و ظرفیت مالیاتي بر پایه الگوي لي و همکاران ( )2012بهصورت رابطه ( )1ارا ه ميشود:

()1

log TGDPit = α0 + α1 GOVit + β Xit + εit

که در آن  log TGDPلگاریتم نسبت درآمد مالیاتي به تولید ناوالص داولي است که مقدار بارا

شاده آن ،جانشایني

براي ظرفیت مالیاتي است GOV ،میانگین شاوصهاي حکمراني واو  X ،باردار متغیرهااي تأثیرگاذار بار ظرفیات
مالیاتي ε ،بیانگر جيء وطا i ،نشاندهندۀ مقاطع یا واحدهاي مشاهدهشده و  tنشاندهندۀ دوره ماني ميباشد.
همانگونه که بیان شد ،در مورد عوامل مؤثر بر ظرفیت مالیاتي ،طیف وسیعي ا متغیرها بهعنوان عوامل تأثیرگاذار بار
ظرفیت مالیاتي مورد توجه پژوهشگران قرار گرفته است .متغیرهاي توضیحي بهکارگرفتهشده در ایان الگاو براساا
مباني نظري و آ مونهاي تشخیصي (بهویژه معنيداري ضرایب) و مطالعات انجامشده بهعناوان عوامال تعیاینکنناده
ظرفیت مالیاتي عبارتند ا :
 تولید ناوالص داولي سرانه :23هرچه سطح درآمد سرانه در کشوري باالتر باشد ،دولاتهاا راحاتتار مايتواننادبخشي ا درآمد افراد را بهعنوان مالیات دریافت کنند.
ا نر رشد جمعیت :24با افيای

نر رشد جمعیت ،نر مشارکت نیروي کار بیشتر شاده و شامار مؤدیاان مالیااتي

بیشتر شده و درنتیجه ظرفیت مالیاتي افيای

ميیابد.

ا شهرنشیني :25شهرنشیني با تمرکي فعالیت هاي اقتصادي در نواحي شهري صانعتي ،پایاههااي مالیااتي باير تاري
نسبت به فعالیتهاي روستایي و سنتي مبتنيبر کشاور ي ،صنایع دستي و صادرات مواد اولیه ایجاد ميکند.
 درجه با بودن تجارت :26تجارت با تر با نر باالتر رشد اقتصادي مرتبط است .انتظار ميرود که اقتصادهاي باا ،سریعتر رشد کنند و درنتیجه ،با افيای
ا ار

پایه مالیاتي ،بتوان مالیات بیشتري دریافت کرد (لي و دیگران.)9 :2012 ،

افيوده کشاور ي :27مالیات گرفتن ا بخ

کشاور ي به دلیل غالب بودن فعالیتهاي معیشتي ،کاه تاا حاد

یادي غیررسمي هستند ،دشوار است .همچنین هيینه اداري مربوط به سا ماندهي و نظارت بر فعالیتهاي معیشاتي،
براي اداره مالیاتي بهطور چشمگیري باال وواهد بود.
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ا درجه پوليشدن (نسبت پول به جمعیت) :بهطورکلي ا کسي ماي تاوان مالیاات گرفات کاه بتواناد باا پاول ،آن را
پرداوت کند .فرضیه ما اینگونه حمایت مي شود که تعریف محدودتر پول (که کمتر تحت تأثیر تو یاع درآماد قارار
ميگیرد) معتبرتر است (التي و مور .)1970 ،28
اآمو

 :29باال رفتن سطح سواد افراد ،موجب درك بهتر مقوله مالیات و فلسفه وجاودي آن مايشاود و مايتواناد

رابطه مثبتي با ظرفیت مالیاتي یک جامعه داشته باشد و بهعنوان جانشین فرهناگ مالیااتي بار میايان ظرفیات مالیااتي
کشور تأثیر بگذارد.
ا تورم :30مانيکه اقتصاد با تورم باال روبرو است ،ظرفیت مالیاتي ا نظر درآمدهاي اسمي فوقالعاده یااد مايشاود
(در کوتاه مدت) ولي باید توجه داشت که در این شرایط ،ظرفیت واقعي مالیاتي بهطور محسوسي کاه

ميیابد ،یرا

درآمدهاي دریافتشده ،قدرت ورید وود را ا دست ميدهند.
ا نسبت کمکهاي وارجي به  :31GDPگوپتا و دیگران ( )2007دریافتند که وامهاي اعطایي باا تجهیاي بااالتر درآماد
داولي مرتبط است ،درحاليکه کمکهاي بالعوض (بخش ) اثر متضادي دارند .ایان موضاوع ا ایان نگراناي کلاي
ناشي ميشود که ممکن است کمک مالي ،درآمد مالیاتي را در کشورهاي دریافتکننده کاه
کمکها ممکن است مشکل مخاطره اوالقي ایجاد کرده و انگیيه افيای

مالیات را کاه

دهد .همچنین این ناوع
دهند.

ا سهم بدهيهاي وارجي ا  :32GDPوجود بدهي عمومي یاد ،بهطور ضامني ا نظار پتانسایل مالیااتي هار کشاور
داراي اهمیت است .با چنین بدهي بيرگي ،دولت باید درآمادهاي ال م باراي سروساامان دادن باه ایان بادهيهاا را
افيای

دهد.
منابع طبیعي (نفت ،گا  ،مواد معدني و )...ا  :33GDPوابستگي یاد یک دولت به درآمدهاي رانتي،

ا سهم کل ار

باعث کاسته شدن فشار مالي دولت بر جامعه ميشود ،یرا دولت هیچگونه مالیاتي ا جامعه دریافت نمايکناد ،و یاا
اگر مالیات دریافت ميکند ،مقدار آن ناچیي است.
در این مطالعه ا ش

شاوص حکمراني وو

ارا ه شده توسط بانک جهااني اساتفاده شاده اسات .باناک جهااني،

حکمراني را بهعنوان سنت و نهادهایي تعریف ميکند که توسط آنها قادرت در راساتاي مصالحت عماومي در یاک
کشور اعمال ميشود و مشتمل بر سه مؤلفه یر است:
 .1فرایندي که ا طریق آن صاحبان قدرت ،انتخا  ،نظارت و تعویض ميشاوند کاه دو شااوص حاق اظهاارنظر و
پاسخگویي و همینطور ثبات سیاسي ذیل این مؤلفه قرار ميگیرند.
 .2ظرفیت و توانایي دولت براي اداره کارآمد منابع و اجراي سیاستهاي درست ،مؤلفاه دوم اسات کاه دو شااوص
اثربخشي دولت و کیفیت قوانین و مقررات را دربر ميگیرد.
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. Lotz and Morss

29

). School enrollment, primary (%gross

30

). Inflation, consumer prices (%annual
31

. Grant% of GDP

32

). External Debt Stocks (% of GNI

33

). Total Natural Resources Rents (% of GDP

 . 3احترام شهروندان و دولت به نهادهایي که تعامالت اجتماعي و اقتصاادي میاان آنهاا را اداره مايکنناد نیاي مؤلفاه
دیگري است که شاوص حاکمیت قانون و شاوص کنترل فساد را دربر ميگیرد (ر مي و همکاران.)1390:143 ،
این شاوصها حاصل تال

سه تن ا پژوهشگران بانک جهاني به نامهاي دانیل کافمن ،آرت کاراي و پاابلو ویادو

لوباتون 34است که یافتههاي مؤسسههاي مختلف بینالمللي ا جمله راهنماي ریسک بینالملل ،35بنیااد هاریتی  36و
وانه آ ادي 37درباره وضعیت اقتصادي ،سیاسي و اجتماعي کشورها را با یکدیگر ادغام کرده و شاوصهاي کلي باا
عنوان شاوصهاي حکمراني را معرفي کردهاند .نتیجه کار آنها در قالب ش

شاوص و باا دادن نمارههاایي ا -2/5

(بدترین حالت) تا ( +2/5بهترین حالت) براي هر شاوص ،ارا ه شده اسات .ا ميایااي ایان شااوص آن اسات کاه
حدود  212کشور و سر مین را تحت پوش

قرار ميدهد و با استفاده ا چندصد متغیر ا  35منباع آمااري مختلاف

بهدست آمده است که نشاندهنده دقت باال در تدوین آنها است (ندیري و محمدي.)15 :1390 ،
باا اساتفاده ا منباع معتبار آمااري شااوصهااي توساعه جهااني ) (WDIو

آمار و اطالعات ال م براي این پاژوه

شاوصهاي حکمراني جهاني ) (WGIبهدست آمده است.
حو ه جغرافیایي مورد توجه در این پژوه  ،کشورهاي منطقه منا( 38شامل کشورهاي واورمیاناه و شامال آفریقاا)
است که با توجه به شباهت هاي فراوان ساوتاري و نهادي کشورهاي منطقه منا ،وابستگي بسیاري ا این کشورها باه
درآمدهاي حاصل ا منابع طبیعي و قرار گرفتن ایران در این منطقه ،کشورهاي مذکور بهعناوان نموناه در ایان مقالاه
مورد توجه قرار گرفتهاند.
محدوده ماني انتخا شده نیاي ساالهااي  1996تاا  2012باهاساتثناي ساالهااي  1999 ،1997و  2001اسات کاه
شاوصهاي حکمراني وو

براي این سالها محاسبه نشده است.

 .4نتای
دادههاي تابلویي که ترکیبي ا دادههاي سري ماني و دادههاي مقطعاي هساتند ،اساتفاده شاده

در این مقاله ا رو

است .وجود محدودیتهاي آماري و اقتصادسنجي ،مانع برآورد مدل اولیه با حضور تمامي متغیرها ميشود .لذا باراي
رفع این محدودیت در این قسمت ،تصریحهاي مختلفي را مورد برا
بودن ضرایب با باالترین میيان توضیحدهنادگي انتخاا

قرار داده و بهترین الگاو ا لحااق معنايدار

مايشاود .نتاای باهدساتآماده ا بارآورد الگاو براساا

ترکیبهاي مختلفي ا متغیرهاي توضیحي در پن تصریح مختلف در جدول شماره ( )1ارا ه شده است .براي تماامي
مدلها آ مون لیمر انجام شد و در همگي آنها با مقایسه  Fحاصل ا آ ماون لیمار باا  Fجادول ،فرضایه  H0مبنايبار
یکسان بودن عرض ا مبدأها در مقابل فرضیة مخالف مبني بر یکسان نبودن عرض ا مبدأها و ليوم اساتفاده ا رو
دادههاي تابلویي براي برآورد مدلها انتخا

دادههاي تابلویي ،رد شده و بنابراین رو

شد.
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. Daniel Kufmann, Aart Kraay, Pablo Zoido Lobaton
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). International Country Risk Group (ICRG
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. Heritage Foundation
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. Freedom House

 .38بر مبناي تقسیم بندي بانک جهاني ،این منطقه شامل کشورهاي ایران ،عراق ،یمن ،الجيایر ،لیبي ،تاون ،،ماراک ،
اردن ،جیبوتي ،کویت ،قطر ،امارات ،عربستان ،مالت ،بحرین ،عمان ،سوریه ،فلسطین ،مصر و لبنان ميباشد.

هنگاميکه ا یک جامعه بير  ،تعدادي ا افراد را بهطور تصادفي انتخا
تصادفي وواهد بود .اما هنگاميکه تمام افراد جامعه را انتخا
در این صورت باید مدل اثر ثابت انتخا
کشورهاي منطقه منا انتخا

ميکنیم ،باید مطمئن باشایم کاه مادل اثار

ميکنیم ،مثالً کل صنایع یا کل کشورها در یک منطقاه،

شود (اشارف اده و مهرگاان .)28 :1387 ،ا آنجاکاه در ایان مطالعاه تماام

شدهاند ،پ ،رو

ميشود و درنهایت نتای مدل برآوردشاده باا رو

اثر ثابت انتخا

اثر ثابت که در آن به مقاطع ،و ن داده شده است در جدول شماره ( )1ارا ه شدهاند.
بروي ا ضرایب مربوط به متغیرهاي توضیحي در تصریح اول (شامل تمام متغیرهاي توضیحي مدل) بهلحاق آمااري
معنيدار نميباشند .برایناسا  ،در مراحل بعدي بهترتیب متغیرهایي که کمتارین اهمیات آمااري را دارناد ،ا الگاو
حذف و تصریح جدید الگو برآورد ميشود .ا میان تصریحهاي برآوردشده ،تصریح پنجم براساا
بودن ضرایب و  R2تعدیل شده و اصل سادگي بهترین برا

معیاار معنايدار

را بهدست ميدهد و بهعناوان تصاریح نهاایي انتخاا

ميشود .مقادیر مربوط به  R2تعدیلشده نشان ميدهد که  96درصد ا تغییرات متغیر وابسته توسط متغیرهاي مساتقل
الگو توضیح داده ميشوند که براي دادههاي ترکیبي نتیجه رضایتبخشي است .میيان آماره  Fنیي داللات بار معناادار
بودن کلي رگرسیون دارد .بهعبارت دیگر ،فرضیه صفر بودن تمام ضرایب بهصورت هم مان یا معنايدار نباودن کلیاه
ضرایب رد ميشود.
جدول شماره ( .)1نتای حاصل ا تخمین مدلهاي مختلف براسا

ترکیبهاي مختلفي ا متغیرهاي توضیحي

متغیرهاي توضیحي

مدل ()1

مدل ()2

مدل ()3

مدل ()4

مدل ()5

عرض ا مبدأ

55/7139

52/0547

50/4112

49/0638

48/5609

*()4/04

*()9/79

*()10/32

*()9/18

*()10/25

لگاریتم درآمد

-10/3155

-9/1599

-9/1318

-9/0347

-8/8825

سرانه

*()-7/97

*()-10/13(* -10/48

نر رشد جمعیت

*()-9/50(* )-9/81

)
0/3312

0/2819

0/0811

0/2403

0/3308

()0/17

()1/13

***()1/69(*** )1/97(** )1/76

درجه با بودن

0/0125

0/0108

0/0111

0/0109

0/0100

تجارت

*()2/97

*()5/74

*()6/34

*()6/69

*()7/29

بدهي وارجي

0/0347

0/0345

0/0328

0/0327

0/0298

*()3/16

*()4/19

*()5/28

*()5/27

*()5/2228

2/5382

2/9506

2/5605

2/2330

2/5714

()1/59

*()2/89

**()2/33

**()3/13(* )2/31

کیفیت حکمراني
لگاریتم نسبت پول

6/6240

6/1356

6/0698

6/0335

6/1721

به جمعیت (درجه

*()6/76

*()7/12

*()8/12

*()8/65

*()8/22

پولي شدن)

آمو
تورم

0/0444

0/0296

0/0481

0/0330

0/0401

*()2/58

()1/45

***()1/50( )2/31(** )1/81

-0/0430
()-0/60
-0/1002

-0/0632

ار

افيوده

()-0/74

()-0/56

کمکهاي بالعوض 0/0016

-0/0607

-0/0352

()0/01

()-0/47

()-0/32

0/0280

0/0459

0/0458

0/0340

()0/68

()1/11

()1/51

()1/50

درآمدهاي رانتي با

0/0859

0/0845

0/0458

0/0778

0/0870

یک سال وقفه

*()4/07

*()4/15

*()1/15

*()4/76

*()6/80

R2

0/96

0/96

0/96

0/96

0/96

 R2تعدیل شده

0/95

0/95

0/95

0/96

0/96

76/52

85/11

90/51

121/10

123/99

*()28/81

*()73/33(* )38/77

کشاور ي

درآمدهاي رانتي

آماره

F

آماره آ مون لیمر

*()62/35(* )73/33

توضیحات :مقادیر داول پرانتي آماره  tرا نشان ميدهد.عال م * و* * و** * نشاندهنده اهمیت آماري ضارایب در
سطح بهترتیب  1درصد 5 ،درصد و  10درصد هستند.
میانگین شاوصهاي حکمراني وو

)(GOV

ال
که بیاانگر کیفیات حکمراناي در کشاورها اسات ،اثار مثبات و کاام ً

معناداري بر ظرفیت مالیاتي دارد .به این معنا که هر اندا ه در یک کشور دولت پاسخگوتر و کارآمدتر و ثبات سیاساي
بیشتر ،مقررات اضافي و هيینهها کمتر و حاکمیت قانون گستردهتر و فساد محدودتر باشد (وجود حکمراناي واو )
ظرفیت مالیاتي باال وواهد بود .میيان اثرگذاري شاوص کیفیت حکمراني وو

در کشورهاي منطقه مناا نسابتاً بااال

است .این امر نشان دهنده ضعیف بودن وضعیت حکمراني در این کشورها است که بهبود آن ميتواند تاأثیر بیشاتري
بر ظرفیت مالیاتي کشورهاي منطقه داشته باشد.
لگاریتم تولید ناوالص داولي سرانه تأثیري منفي و معناداري بر ظرفیت مالیاتي گذاشته است .انتظار ميرفات درآماد
سرانه بهعنوان شاوص توسعه یافتگي اثر مثبتي بر ظرفیت مالیاتي داشته باشد .در این مقاله اثر منفي درآماد سارانه بار
ظرفیت مالیاتي در شرایطي است که مقاله در مورد کشورهایي است که ساوتار و کیفیت نهاادي آنهاا بسایار ضاعیف
است و کارکرد نهادهاي نظارتي و مالیاتي در آنها رضایتبخ

نیست ،در بسیاري ا این کشورها ،فساد سا مانیافته،

پیچیدگي قوانین مالیاتي ،هيینههاي غیرضروري و باالي رعایت قانون ،و نبود سا وکارهاي مسئولیتپاذیر ،چناان باه
حاکمیت قانون صدمه ده است که اطاعت ا قانون مالیاات رسامي دور ا انتظاار اسات .نتیجاه ایان امار ،فارار ا
پرداوت مالیات در سطحي وسیع و بي ثباتي اقتصاد کالن است که منجر به کاه
ظرفیت مالیاتي ميشود.

پایههاي مالیاتي و درنتیجه کااه

در مورد تأثیر مثبت درآمدهاي رانتي بر ظرفیت مالیاتي ميتوان چنین استدالل کارد کاه بخا

یاادي ا درآمادهاي

مالیاتي کشورهاي منطقه بهطور مستقیم یا غیرمستقیم وابسته به درآمد منابع طبیعي بوده است .بهعنوان مثاال ،مالیاات
بر واردات که همواره سهم یادي ا مالیاتهاي مستقیم را تشکیل ميدهد ،بهطور مستقیم وابساته باه ار حاصال ا
صادرات نفت است و همچنین مالیات بر شرکتها بهدلیل وابستگي شدید این شارکتهاا باه واردات ماواد اولیاه و
واسطهاي همواره تحت تأثیر نوسان درآمدهاي نفتي بوده است.
نر رشد جمعیت ،درجه با بودن تجارت ،درجه پولي شادن ،و ساهم بادهيهااي واارجي ا  GDPتاأثیر مثبات و
معناداري بر ظرفیت مالیاتي دارند که مطابق مباني نظري است.
جدول شماره ( )2نتای برآورد مدلها را باه تفکیاک شااوصهااي حکمراناي واو

نشاان مايدهاد .اساتفاده ا

شاوصهاي مختلف حکمراني ،امکان به دست آوردن آثار ابعاد مختلف حکمراني بر ظرفیت مالیاتي را فراهم ميکند.
لذا در این قسمت تأثیر هریک ا شاوص هاي حکمراني وو
ميگیرد .به این منظور ،مدلهاي جداگانه اي براسا
حکمراني وو

به تفکیاک بار ظرفیات مالیااتي ماورد بررساي قارار

بهترین تصریح نهاایي (پانجم) باراي هریاک ا شااوصهااي

برآورد ميشود .بهعباارت دیگار ،باه جااي متغیار کیفیات حکمراناي در تصاریح پانجم ،هریاک ا

شاوصهاي حکمراني وو

جایگيین ميشود.

جدول شماره ( .)2تخمین الگو به تفکیک شاوصهاي حکمراني وو
متغیر
عرض ا مبدأ

تصریح  1تصریح 2

تصریح3

تصریح4

تصریح5

تصریح 6

46/3082 48/8997

48/5981

48/4039

47/8765

53/3971

*()10/71(* )9/63

*()8/82

*()9/93

*()10/21

*()9/40

-8/8252

-8/6633

-9/5041

*()-9/92

*()-10/55

*()-9/11

0/2597

0/1748

0/2496

0/2764

0/2226

0/3667

()1/40

()0/94

()1/30

***()1/16( )1/80

0/0095

0/0096

0/0094

0/0081

0/0085

0/0101

*()5/95(* )5/36

*()5/34

*()5/86

*()4/65

*()6/76

0/0303

0/0315

0/0290

0/0295

0/0278

*()5/64(* )5/15

*()5/57

*()5/13

*()4/93

*()4/20

6/2217

6/0050

6/0815

5/8791

6/3196

*()8/14(* )8/03

*()6/36

*()8/92

*()9/29

*()7/71

0/0303

0/0469

0/0344

0/0342

0/0270

-8/8485
لگاریتم درآمد سرانه

*(-9/06
)

نر رشد جمعیت
درجه با بودن تجارت
بدهي وارجي
درجه پولي شدن
آمو

0/0310
5/8073
0/0470

-8/7478
*()-9/59

-8/9909
*(-10/41
)

*()2/15(** )2/40(** )1/74(*** )2/66

***()1/91

***()1/24( )1/72

درآمدهاي رانتي با یک

0/0891

0/0745

0/0867

0/0849

0/0885

0/0925

سال وقفه

*()4/88(* )6/02

*()5/08

*()8/40

*()5/43

*()7/63

حقاعتراض و

0/0420

پاسخگویي

()0/16
0/8716

ثبات سیاسي

**()2/17

کارایي و اثربخشي

0/1561

دولت

()0/19

کیفیت قوانین و

1/48

مقررات

**()2/48
-0/2241

حاکمیت قانون

()-0/45
1/0473

کنترل فساد

**()2/17

R2

0/96

0/96

0/96

0/96

0/96

0/96

 R2تعدیل شده

0/95

0/95

0/95

0/95

0/95

0/95

121/08

117/81

121/00

123/25

110/79

120/14

آماره

F

توضیحات :مقادیر داول پرانتي آماره  tرا نشان ميدهند .عال م * و* * و** * نشاندهنده اهمیات آمااري ضارایب
در سطح بهترتیب  1درصد 5 ،درصد و  10درصد هستند.
ضرایب بهدست آمده براي متغیرهاي کیفیت قوانین و مقررات ،ثبات سیاسي و نبود وشونت و کنترل فسااد ،مثبات و
معنيدار است که مطابق مباني نظري مي باشد و در میان متغیرهاي مذکور ،شاوص کیفیت قوانین و مقررات ،بهلحااق
اندا ه عددي بیشترین اهمیت را در میان سایر مؤلفهها داشته است .لذا بهنظر مايرساد کاه بهباود کیفیات قاوانین و
مقررات ،بیشترین اولویت را در افيای

ظرفیت مالیاتي داشته باشد .همچنین ضرایب شاوصهااي حاکمیات قاانون،

کارایي و اثربخشي دولت و حق اظهارنظر و پاسخگویي ا معني داري ال م برووردار نیستند .بنابراین ليوماً هریاک ا
شاوصهاي حکمراني وو
حکمراني وو

با افيای

به تنهایي تأثیر مثبتي بر ظرفیت مالیاتي ندارند .لذا هرچند ارتقاي تماامي شااوصهااي
متوسط این شاوص ،منجر به افيای

ظرفیت مالیاتي ا طریق بهبود سطح عمومي کیفیات

حکمراني ميشود ،اما بهبود کیفیت حکمراني بهتنهایي در یکي ا شاوصهااي حکمراناي واو

ليومااً نمايتواناد

ظرفیت مالیاتي را بهبود بخشد؛ لذا ا آنجاکه سه مؤلفه کیفیت قوانین و مقررات ،ثبات سیاساي و کنتارل فسااد باعاث
تأثیر مثبت و معني دار شاوص کیفیت حکمراني بر ظرفیت مالیااتي شاده اسات ،مايتاوان گفات کاه سیاساتهااي
اقتصادي ،اجتماعي و سیاسي که سه شاوص فوق را بهبود دهناد ،بایاد در اولویات سیاساتگاذاري باراي افايای
ظرفیت مالیاتي قرار گیرند.
نتیجهگیري
با توجه به اهمیت موضوع ،در این پژوه

با بهکارگیري رو

دادههاي ترکیبي ،تأثیر شاوصهاي حکمراني واو

بر ظرفیت مالیاتي را در کشورهاي منطقه منا مورد بررسي قرار دادیم و در این راستا ا متغیر نسبت مالیات باه تولیاد

ناوالص داولي به عنوان متغیر وابسته در این پژوه
که حکمراني وو

استفاده شد .طبق برآوردهاي انجامشده به ایان نتیجاه رسایدیم

(بهعنوان شاوصي ا کیفیت محیط نهادي) ،با بودن تجارت ،درآمدهاي رانتي با یک سال وقفاه،

درجه پولي شدن ،رشد جمعیت و سهم بدهي وارجي ا تولید ناوالص داولي ،تأثیر مثبت و تولید ناوالص داولاي
سرانه ،تأثیري منفي و معني داري بر ظرفیت مالیاتي دارند .ضریب بهدست آمده براي شاوص کلي حکمراناي واو ،
طبق پی بیني ،مثبت و معني دار بوده و بیانگر این است که حکمراني واو  ،یعناي داشاتن دولتاي توانمناد کاه باه
وظایف حاکمیتي وود (قانون گذاري قوي و کارآمد ،عدم مداوله در با ار ،تولید کاالها و ودمات عمومي باا کیفیات
باال و )...بهووبي عمال ماي کناد ،باعاث افايای

ظرفیات مالیااتي و جلاوگیري ا فعالیاتهااي ضادتولیدي نظیار

رانتجویي ،فساد و ...ميشود .همچنین در این مقاله ،شاوصهاي ش گانه حکمراني ،باهطاور جداگاناه نیاي ماورد
آ مون قرار گرفت .ضریب شاوصهاي کنترل فساد ،کیفیت قوانین و مقررات و ثبات سیاسي با  99درصاد اطمیناان،
معنيدار و داراي عالمت مثبت ميباشند و ا میان آنها ،کیفیت قوانین و مقررات ،بیشترین نق

و تأثیر را بر ظرفیات

مالیاتي دارد و دیگر شاوصها ا معنيداري ال م برووردار نیستند.
مثبت بودن رابطه حکمراني وو

و ظرفیت مالیاتي به این مفهوم است که کشوري با نهادهاي وو  ،سیستم مالیاتي

بهتر و بنابراین ظرفیت مالیاتي باالتري وواهد داشت .بنابراین دولتها بهمنظور افيای

درآمد مالیاتي وود ،عاالوهبار

توجه به ابيارهاي سنتي همچون تغییرات نر ها و پایه هاي مالیاتي ،باید به عوامل نهاادي همچاون کااه
فساد و تقویت شاوص هاي مربوط به حکمراني وو
اقتصادي و اجتماعي ملي برنامهریيي و اقدام کنند.

و کنتارل

نیي توجه داشاته باشاند و در راساتاي بهباود کیفیات محایط
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